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Wijs aan de wijze is zijn houding 
 
Bij meneer Nimant, de denkende, kwam een professor 
in de filosofie vertellen over zijn wijsheid. Na een tijdje 
zei meneer Nimant: ‘Je zit ongemakkelijk, je praat on-
gemakkelijk en je denkt ongemakkelijk.’ De filosofie-
professor werd kwaad en zei: ‘Ik wil niet iets weten 
over mezelf, maar over de inhoud van wat ik gezegd 
heb.’ ‘Het heeft geen inhoud,’ zei meneer Nimant. ‘Ik 
zie je stuntelig lopen en terwijl ik je zie lopen is er geen 
doel dat je bereikt. Je praat duister en er is geen licht 
dat je tijdens het praten schept. Ik zie je doel niet, ik zie 
je houding.’  
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Organisatie 
 
Meneer Nimant zei een keer: ‘Een denkende gebruikt 
geen licht te veel, geen stuk brood te veel en geen ge-
dachte te veel.’  
 
 
  



 10 

Maatregelen tegen het gezag 
 
Toen meneer Nimant, de denkende, zich in een zaal te-
genover velen uitsprak tegen het gezag, merkte hij hoe 
de mensen terugdeinsden en wegliepen. Hij keek om 
en zag achter zich staan – het gezag.  
 ‘Wat zei je?’ vroeg het gezag.  
 ‘Ik sprak me uit voor het gezag,’ antwoordde me-
neer Nimant.  
 Toen meneer Nimant weg was, vroegen zijn leerlin-
gen naar zijn ruggengraat. Meneer Nimant antwoord-
de: ‘Ik heb mijn ruggengraat niet om hem kapot te la-
ten slaan. Juist ik moet langer leven dan het gezag.’  
 En meneer Nimant vertelde het volgende verhaal:  
 ‘In het huis van meneer Egge, die geleerd had nee te 
zeggen, kwam op een dag in de wetteloze tijd een ge-
volmachtigde, die een papier liet zien dat afgegeven 
was in naam van degenen die de stad beheersten en 
waarop stond dat elke woning waarin hij een voet zet-
te van hem was; en zo was ook al het eten waarnaar hij 
vroeg van hem; en zo moest ook iedere man die hij zag 
hem dienen.  
 De gevolmachtigde ging in een stoel zitten, vroeg 
om eten, waste zich, ging liggen en vroeg met zijn ge-
zicht naar de muur, voor het inslapen: “Zul je me die-
nen?”  
 Meneer Egge dekte hem toe met een deken, joeg de 
vliegen weg, bewaakte zijn slaap, en net als die dag ge-
hoorzaamde hij hem zeven jaar lang. Maar wat hij ook 
voor hem deed, voor één ding paste hij wel op, name-
lijk een woord zeggen. Toen nu de zeven jaar voorbij 
waren en de gevolmachtigde dik geworden was van al 
het eten, slapen en bevelen, stierf de gevolmachtigde. 
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Daarop wikkelde meneer Egge hem in de bedorven de-
ken, sleepte hem het huis uit, maakte het bed schoon, 
kalkte de muren, herademde en antwoordde: “Nee.”’  
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Over de dragers van de kennis 
 
‘Wie de kennis draagt, die mag niet strijden, noch de 
waarheid zeggen, noch iemand een dienst bewijzen, 
noch niet eten, noch de eerbewijzen afwijzen, noch 
kenbaar zijn. Wie de kennis draagt, heeft er van alle 
deugden maar één: dat hij de kennis draagt,’ zei meneer 
Nimant.  
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De doelgerichte 
 
Meneer Nimant stelde de volgende vragen:  
 ‘Elke morgen maakt mijn buurman muziek met een 
grammofoon. Waarom maakt hij muziek? Naar ik 
hoor, omdat hij turnt. Waarom turnt hij? Omdat hij 
kracht nodig heeft, hoor ik. Waarvoor heeft hij kracht 
nodig? Omdat hij zijn vijanden in de stad moet ver-
slaan, zegt hij. Waarom moet hij vijanden verslaan? 
Omdat hij wil eten, hoor ik.’  
 Nadat meneer Nimant dit gehoord had, dat zijn 
buurman muziek maakte om te turnen en turnde om 
sterk te zijn en sterk wilde zijn om zijn vijanden te ver-
slaan en zijn vijanden versloeg om te eten, stelde hij 
zijn vraag: ‘Waarom eet hij?’  
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De moeite van de besten 
 
‘Waar werkt u aan?’ werd meneer Nimant gevraagd. 
Meneer Nimant antwoordde: ‘Ik doe veel moeite, ik 
bereid mijn volgende vergissing voor.’  
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De kunst om niet om te kopen 
 
Meneer Nimant beval een man aan bij een koopman 
wegens zijn onomkoopbaarheid. Na twee weken kwam 
de koopman weer naar meneer Nimant en vroeg: ‘Wat 
bedoelde je met onomkoopbaarheid?’ Meneer Nimant 
zei: ‘Als ik zeg dat de man die je aanstelt onomkoop-
baar is, dan bedoel ik: je kunt hem niet omkopen.’ ‘Zo,’ 
zei de koopman bedroefd, ‘nou, ik heb redenen om 
bang te zijn dat jouw man zich zelfs door mijn vijan-
den laat omkopen.’ ‘Dat weet ik niet,’ zei meneer Ni-
mant ongeïnteresseerd. ‘Maar mij,’ riep de koopman 
verbitterd, ‘praat hij de hele tijd naar de mond, dus laat 
hij zich ook door mij omkopen!’ Meneer Nimant glim-
lachte zelfingenomen. ‘Door mij laat hij zich niet om-
kopen,’ zei hij.  
 
 
 
  



 16 

Vaderlandsliefde, de haat tegen vaderlanders 
 
Meneer Nimant vond het niet nodig om in een bepaald 
land te wonen. Hij zei: ‘Ik kan overal honger lijden.’ 
Maar op een dag liep hij door een stad die bezet was 
door de vijand van het land waarin hij leefde. Toen 
kwam een officier van die vijand hem tegemoet en 
dwong hem van het trottoir af te gaan. Meneer Nimant 
stapte eraf en merkte bij zichzelf dat hij verontwaar-
digd was op die man, en niet alleen op die man, maar 
vooral op het land waar de man vandaan kwam, dus 
dat hij wou dat het van de aardbodem zou verdwijnen. 
‘Waardoor’ vroeg meneer Nimant, ‘ben ik deze minuut 
een nationalist geworden? Doordat ik een nationalist 
tegenkwam. Maar daarom moet domheid uitgeroeid 
worden, omdat degene die ermee in aanraking komt er 
dom van wordt.’  
 Vaderlandsliefde, zei meneer Nimant, is net als elke 
liefde een vrijwillige last en dus hooguit nog lastig voor 
het voorwerp van de liefde. Anders is het met vader-
landsliefde, die als haat tegen andere vaderlanders op-
treedt. Die is voor iedereeen lastig.  
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Het slechte is ook niet goedkoop 
 
Nadenkend over de mensen kwam meneer Nimant op 
zijn ideeën over de verdeling van de armoede. Op een 
dag wilde hij, rondkijkend in zijn huis, andere meubels, 
slechtere, goedkopere, armoedigere. Hij ging meteen 
naar een meubelmaker en gaf opdracht de lak van zijn 
meubels af te schaven. Maar toen de lak eraf geschaafd 
was, zagen de meubels er niet armoedig uit, alleen maar 
bedorven. Toch moest de rekening van de meubelma-
ker betaald worden en meneer Nimant moest ook nog 
zijn eigen meubels weggooien en nieuwe kopen, ar-
moedige, goedkope, slechte, omdat hij ze zo immers 
wilde hebben. Een paar mensen die dat hoorden, lach-
ten nu om meneer Nimant, omdat zijn armoedige 
meubels duurder waren geworden dan de gelakte. Maar 
meneer Nimant zei: ‘Bij armoede hoort niet sparen, 
maar uitgeven. Ik ken jullie: bij jullie manier van den-
ken past jullie armoe niet. Maar bij mijn manier van 
denken past rijkdom niet.’  
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Honger lijden 
 
Meneer Nimant had naar aanleiding van een vraag naar 
het vaderland het antwoord gegeven: ‘Ik kan overal 
honger lijden.’ Nu vroeg een goede luisteraar, hoe het 
kwam dat hij zei dat hij honger leed, terwijl hij in wer-
kelijkheid toch te eten had. Meneer Nimant verdedigde 
zich door te zeggen: ‘Waarschijnlijk wou ik zeggen: ik 
kan overal leven, als ik wil leven waar honger heerst. Ik 
geef toe dat het een groot verschil is of ik zelf honger 
lijd of ergens leef waar honger heerst. Maar om me te 
verontschuldigen mag ik wel zeggen dat leven waar 
honger heerst voor mij niet net zo erg is als honger lij-
den, maar toch op zijn minst heel erg. Het zou niet be-
langrijk zijn, als ik honger had, maar het is belangrijk 
dat ik ertegen ben dat er honger heerst.’  
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Voorstel als het voorstel geen aandacht krijgt 
 
Meneer Nimant adviseerde om aan elk voorstel nog 
een voorstel toe te voegen, voor het geval dat het 
voorstel geen aandacht zou krijgen. Als hij bijvoor-
beeld de staat had aangeraden te verbieden dat een 
mens een ander mens dienstbaar was, voegde hij aan 
dat verbod meer nauwkeurige verboden toe betref-
fende degenen die het verbod niet na zouden komen. 
Daarin bewees hij zich als wetgever. ‘De staat,’ zei hij, 
‘is bijna nooit goed genoeg om een toestand te schep-
pen die het alle mensen mogelijk maakt het verstandige 
te doen. Wetgevers verliezen bijna altijd degenen uit 
het oog die de wetten overtreden. Wie niet alles kan, 
die moet je niet weinig kwijtschelden.’  
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Verhalen over meneer Nimant 
uit Versuche (1932) 
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Meneer Nimant en de originaliteit 
 
‘Tegenwoordig,’ klaagde meneer Nimant, ‘zijn er ontel-
bare mensen die in het openbaar opscheppen dat ze 
helemaal alleen dikke boeken kunnen schrijven en ie-
dereen slikt dat. De Chinese filosoof Dzjoeang Dzi 
schreef nog in de kracht van zijn leven een boek van 
honderdduizend woorden, dat voor negentig procent 
uit citaten bestond. Zulke boeken kunnen bij ons niet 
meer geschreven worden, omdat het verstand ont-
breekt. Daardoor worden gedachten alleen in de eigen 
werkplaats gemaakt, terwijl iemand die er niet genoeg 
maakt zichzelf lui vindt. Natuurlijk zijn er dan ook 
geen gedachten die overgenomen worden, en er is ook 
geen formulering van een gedachte die geciteerd zou 
kunnen worden. Wat hebben al die mensen weinig no-
dig voor hun werk! Een penhouder en wat papier is het 
enige wat ze kunnen laten zien! En zonder enige hulp, 
alleen met het spaarzame materiaal dat iemand kan dra-
gen, bouwen ze hun hutten! Grotere gebouwen kennen 
ze niet als dingen die een enkeling in staat is te bou-
wen!’  
 
 
 
  



 22 

Meneer Nimant en de vraag of er een god is 
 
Iemand vroeg meneer Nimant of er een god was. Me-
neer Nimant zei: ‘Ik raad je aan om erover na te den-
ken of je gedrag zou veranderen door het antwoord op 
die vraag. Zou het niet veranderen, dan kunnen we de 
vraag laten vallen. Zou het wel veranderen, dan kan ik 
je tenminste nog zover behulpzaam zijn door te zeggen 
dat je al besloten hebt: je hebt een god nodig.’  
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Het recht op zwakheid 
 
Meneer Nimant hielp iemand bij een moeilijke kwestie. 
Daarna kon er geen bedankje af. Meneer Nimant ver-
baasde nu zijn vrienden door luidkeels te klagen over 
de ondankbaarheid van de ander. Ze vonden het ge-
drag van meneer Nimant onbehoorlijk en zeiden ook: 
‘Wist je niet dat je niks moet doen uit dankbaarheid, 
omdat de mens te zwak is om dankbaar te zijn?’ ‘En 
ik,’ vroeg meneer Nimant, ‘ben ik dan geen mens? 
Waarom zou ik niet zo zwak zijn om dankbaarheid te 
verwachten? De mensen denken altijd dat ze een dom-
me indruk maken als ze bekennen dat iemand onbe-
hoorlijk tegen ze was. Waarom eigenlijk?’  
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Meneer Nimant en de hulpeloze jongen 
 
Aan een jongen die zat te huilen vroeg meneer Nimant 
naar de reden van zijn verdriet. ‘Ik had twee dubbeltjes 
bij elkaar voor de bioscoop,’ zei de jongen, ‘en toen 
kwam er een jongen die er een afpakte,’ en hij wees 
naar de jongen, die een eind verderop te zien was. 
‘Riep je dan niet om hulp?’ vroeg meneer Nimant. ‘Ja-
wel,’ zei de jongen en hij snikte nog wat harder. ‘Hoor-
de niemand je?’ vroeg meneer Nimant. ‘Jawel,; zei de 
jongen en hij snikte iets harder. ‘Hoorde niemand je?’ 
vroeg meneer Nimant, terwijl hij hem liefdevol aaide. 
‘Nee,’ snikte de jongen. ‘Kun je dan niet harder roe-
pen?’ vroeg meneer Nimant. ‘Nee,’ zei de jongen en 
keek hem met nieuwe hoop aan. Want meneer Nimant 
glimlachte. ‘Geef die dan ook maar,’ zei hij, pakte hem 
het laatste dubbeltje af en liep onbekommerd door.  
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Meneer Nimant en de natuur 
 
Gevraagd naar zijn relatie met de natuur zei meneer 
Nimant: ‘Soms, als ik het huis uitga, zou ik een paar 
bomen willen zien. Vooral omdat ze door hun uiterlijk 
afhankelijk van de tijd van de dag en het jaar zo’n bij-
zondere mate van realiteit bereiken. Ook is het voor 
ons in de stad langzamerhand verwarrend om altijd al-
leen maar gebruiksvoorwerpen te zien, huizen en we-
gen die onbewoond leeg en ongebruikt zinloos zouden 
zijn. Door onze vreemde maatschappelijke bestel reke-
nen we immers ook mensen tot zulke gebruiksvoor-
werpen, en dan hebben bomen tenminste voor mij, 
omdat ik geen meubelmaker ben, iets geruststellend 
zelfstandigs, iets wat van mij wegkijkt, en ik hoop zelfs 
dat ze zelfs voor een meubelmaker iets hebben wat niet 
gebruikt kan worden.’  
 (Meneer Nimant zei ook: ‘Voor ons is het noodza-
kelijk van de natuur spaarzaam gebruik te maken. Wan-
neer je zonder werk in de natuur bent, raak je makke-
lijk in een ziekelijke toestand en je krijgt een soort 
koorts.’)  
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De overtuigende vragen 
 
Het is een vergissing om te denken dat je iets doms al-
leen met iets verstandigs kunt weerleggen. Heel veel 
domheden worden alleen maar verspreid om domhe-
den te weerleggen. ‘Ik heb gemerkt,’ zei meneer Ni-
mant, ‘dat we veel mensen afschrikken van onze leer, 
doordat we op alles een antwoord weten. Zouden we 
in het belang van de propaganda niet een lijstje kunnen 
maken van vragen die volgens ons onopgelost zijn?’  
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De jas 
 
Meneer Nimant, die voor orde in menselijke relaties 
was, bleef zijn hele leven verwikkeld in conflicten. Op 
een dag raakte hij weer eens betrokken bij een onaan-
gename zaak, die het noodzakelijk maakte om ’s nachts 
verschillende trefpunten in de stad op te zoeken die 
ver uit elkaar lagen. Omdat hij ziek was, vroeg hij een 
vriend om diens jas. De vriend beloofde hem die, al 
moest hij daardoor zelf een afspraakje afzeggen. Tegen 
de avond verslechterde meneer Nimants toestand zo, 
dat de tochten geen zin meer hadden en dat er iets heel 
anders nodig werd. Toch deed meneer Nimant on-
danks het tijdgebrek zijn best om de afspraak na te ko-
men en haalde de overbodige jas precies op tijd af.  
 
 
 
  



 28 

Het weerzien 
 
Een man die meneer Nimant lang niet gezien had, be-
groette hem met de woorden: ‘Je bent helemaal niks 
veranderd.’ ‘O!’ zei meneer Nimant en hij verbleekte.  
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Over de keus van de beesten 
 
Toen meneer Nimant, de denkende, hoorde  
dat de bekendste misdadiger van de stad New York  
een dranksmokkelaar en massamoordenaar  
als een hond neergeschoten en  
stilletjes begraven was  
uitte hij niets dan bevreemding.  
 
‘Hoe,’ zei hij, ‘kan het zover komen  
dat een misdadiger zijn leven niet eens zeker is  
en dat niet eens degene die tot alles bereid is  
enig succes heeft?  
Iedereen weet dat diegenen verloren zijn  
die hun menselijke waardigheid in het oog houden.  
Maar die er afstand van doen?  
Betekent dat: wie aan de diepte ontkomen is,  
valt op de hoogte?  
 
’s Nachts schrikken de rechtschapenen op, badend in  
                 het zweet  
de zachtste stap jaagt hun schrik aan  
hun goede geweten vervolgt hen tot in hun slaap  
en nu hoor ik: ook een misdadiger  
kan niet meer rustig slapen?  
Wat een verwarring!  
 
Wat zijn dat voor tijden?  
Met een gewone gemeenheid, hoor ik  
wordt niets meer gedaan.  
Met een moord alleen  
kom je er niet.  
Twee of drie keer verraad per ochtend:  
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daartoe is iedereen bereid.  
Maar wat heb je aan bereidheid  
als het alleen maar op bekwaamheid aankomt?  
Zelfs karakterloosheid is nog niet genoeg:  
prestatie geeft de doorslag!  
 
Zo gaat zelfs een gewetenloze  
zonder opzien zijn graf in.  
Doordat er te veel van die mensen zijn  
valt hij niet op.  
Hoeveel goedkoper had hij het graf kunnen hebben  
terwijl hij op zoveel geld uit was!  
Zoveel moorden  
en zo’n kort leven!  
Zoveel misdaden  
en zo weinig vrienden!  
Was hij behoeftig geweest  
dan hadden het er niet minder kunnen zijn.  
 
Hoe kunnen we bij zulke voorvallen  
niet de moed verliezen?  
Welke plannen moeten we nog maken?  
Welke misdaden nog verzinnen?  
Het is niet goed, als er te veel gevraagd wordt.  
‘Als we zoiets zien,’ zei meneer Nimant,  
‘Zijn we ontmoedigd.’  
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Verhalen over meneer Nimant 
uit Kalendergeschichten (1949) 
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Meneer Nimant en de natuur 
 
Gevraagd naar zijn relatie met de natuur, zei meneer 
N.: ‘Ik zou soms, als ik het huis uitga, een paar bomen 
willen zien. Vooral omdat ze door hun andere uiterlijk, 
afhankelijk van de tijd van de dag en het jaar, zo’n bij-
zondere mate van realiteit bereiken. Ook is het voor 
ons in de stad langzamerhand verwarrend om altijd al-
leen maar gebruiksvoorwerpen te zien, huizen en we-
gen die onbewoond leeg en ongebruikt zinloos zouden 
zijn. Door ons vreemde maatschappelijke bestel reke-
nen we immers ook mensen tot zulke gebruiksvoor-
werpen, en dan hebben bomen tenminste voor mij, 
omdat ik geen meubelmaker ben, iets geruststellend 
zelfstandigs, iets van mij wegkijkends, en ik hoop zelfs 
dat ze zelfs voor een meubelmaker iets hebben wat niet 
gebruikt kan worden.’  
 (Meneer N. zei ook: ‘Voor ons is het noodzakelijk 
dat we spaarzaam gebruikmaken van de natuur. Wan-
neer je zonder werk in de natuur bent, raak je makke-
lijk in een ziekelijke toestand en je krijgt een soort 
koorts.’)  
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Organisatie 
 
Meneer N. zei een keer: ‘Een denkende gebruikt geen 
licht te veel, geen stuk brood te veel en geen gedachte 
te veel.’  
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Vorm en materiaal 
 
Meneer N. bekeek een schilderij dat enkele voorwer-
pen een heel eigenzinnige vorm gaf. Hij zei: ‘Sommige 
kunstenaars vergaat het, wanneer ze de wereld bekij-
ken, net als veel filosofen. Bij de inspanning voor de 
vorm gaat het materiaal verloren. Ik heb ooit bij een 
tuinman gewerkt. Hij overhandigde me een tuinschaar 
en gaf opdracht een laurierboom te snoeien. De boom 
stond in een pot en werd uitgeleend voor festiviteiten. 
Daarvoor moest hij de vorm van een bol hebben. Ik 
begon meteen de wilde loten af te knippen, maar hoe 
ik ook mijn best deed om de bolvorm te krijgen, het 
wilde maar niet lukken. Nu eens had ik aan de ene kant 
en dan weer aan de andere kant te veel gesnoeid. Toen 
het eindelijk een bol was geworden, was die heel klein. 
De tuinman zei teleurgesteld: ‘Goed, dat is de bol, 
maar waar is de laurier?’  
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Vriendendiensten 
 
Als voorbeeld voor de juiste manier om vrienden een 
dienst te bewijzen gaf meneer N. het volgende verhaal 
ten beste. Bij een oude Arabier kwamen drie jonge 
mensen en die zeiden: ‘Onze vader is overleden. Hij 
heeft ons zeventien kamelen nagelaten en in zijn testa-
ment beschikt dat de oudste de helft, de tweede een 
derde en de jongste een negende van de kamelen moet 
krijgen. Nu kunnen we het niet eens worden over de 
verdeling; wilt u de beslissing nemen?’ De Arabier 
dacht na en zei: ‘Zoals ik het zie hebben jullie een ka-
meel te weinig om goed te kunnen delen. Ik heb zelf 
maar één kameel, maar die staat tot jullie beschikking. 
Neem die maar en deel dan en breng terug wat er over-
blijft.’ Ze bedankten voor die vriendendienst, namen 
de kameel mee en verdeelden de achttien kamelen nu 
zo dat de oudste de helft, dus negen, de tweede een 
derde, dus zes, en de jongste een negende, dus twee ka-
melen kreeg. Tot hun verbazing bleef er, toen ze de ka-
melen opzij gezet hadden, één kameel over. Die brach-
ten ze terug naar hun oude vriend en bedankten hem 
nogmaals.  
 Meneer N. noemde die vriendendienst juist, omdat 
er geen bijzondere offers nodig waren.  
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Betrouwbaarheid 
 
Meneer N., die voor orde in menselijke relaties was, 
bleef zijn hele leven verwikkeld in conflicten. Op een 
dag raakte hij weer betrokken bij een onaangename 
zaak, die het noodzakelijk maakte om ’s nachts ver-
schillende trefpunten in de stad op te zoeken die ver 
uit elkaar lagen. Omdat hij ziek was, vroeg hij een 
vriend om diens jas. De vriend beloofde hem die, al 
moest hij daardoor zelf een afspraakje afzeggen. Tegen 
de avond verslechterde de toestand van meneer N. zo, 
dat de tochten geen zin meer hadden en dat er iets heel 
anders nodig werd. Toch deed meneer N. ondanks het 
tijdgebrek zijn best om de afspraak na te komen en 
haalde de overbodige jas precies op tijd af.  
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De hulpeloze jongen 
 
Meneer N. had het over de slechte gewoonte om over 
geleden onrecht te blijven piekeren en vertelde het vol-
gende verhaal: ‘Aan een jongen die zat te huilen vroeg 
een voorbijganger naar de reden van zijn verdriet. ‘Ik 
had twee dubbeltjes bij elkaar voor de bioscoop,’ zei de 
jongen, ‘en toen kwam er een jongen die er een afpak-
te,’ en hij wees naar de jongen, die een eind verderop te 
zien was. ‘Riep je dan niet om hulp?’ vroeg de man. ‘Ja-
wel,’ zei de jongen en hij snikte nog wat harder. ‘Hoor-
de niemand je?’ vroeg de man nog, terwijl hij de jongen 
liefdevol aaide. ‘Nee,’ snikte de jongen. ‘Kun je dan 
niet harder roepen?’ vroeg de man. ‘Geef die dan ook 
maar.’ Hij pakte hem het laatste dubbeltje af en liep 
onbekommerd door.  
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De vraag of er een god is 
 
Iemand vroeg meneer N. of er een god was. Meneer 
N. zei: ‘Ik raad je aan erover na te denken of je gedrag 
zou veranderen afhankelijk van het antwoord op die 
vraag. Zou het niet veranderen, dan kunnen we de 
vraag laten vallen. Zou het wel veranderen, dan kan ik 
je tenminste zover behulpzaam zijn door te zeggen dat 
je al besloten hebt: je hebt een god nodig.’  
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Gesprekken 
 
‘We kunnen niet meer met elkaar praten,’ zei meneer 
N. tegen een man. ‘Waarom niet?’ vroeg die geschrok-
ken. ‘Ik kom in uw aanwezigheid tot niks verstandigs,’ 
klaagde meneer N. ‘Maar dat maakt me niks uit,’ zei de 
ander troostend. – ‘Dat zal wel,’ zei meneer N. verbit-
terd, ‘maar mij maakt het wel iets uit.’  
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Gastvrijheid 
 
Wanneer meneer N. gastvrijheid genoot, liet hij zijn ka-
mer zoals hij die aantrof, want hij vond het niet goed 
als mensen een stempel op hun omgeving drukten. Hij 
deed juist zijn best om zichzelf zo te veranderen dat hij 
bij het onderkomen paste, al mochten zijn plannen van 
dat moment er niet onder lijden.  
 Wanneer meneer N. gastvrijheid verleende, verplaat-
ste hij minstens een stoel of een tafel en reageerde zo 
op zijn gast. ‘En het is beter als ik beslis wat bij hem 
past!’ zei hij.  
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Meneer N. in een vreemde woning 
 
Toen hij een vreemde woning binnenging, keek me-
neer N., voor hij ging slapen, naar de uitgangen van het 
huis en verder niets. Op een vraag antwoordde hij ver-
legen: ‘Dat is een vreemde, oude gewoonte. Ik ben 
voor rechtvaardigheid; dan is het goed als mijn woning 
meer dan één uitgang heeft.’  
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Wijs aan de wijze is zijn houding 
 
Bij meneer N. kwam een professor in de filosofie ver-
tellen over zijn wijsheid. Na een tijdje zei meneer N.: 
‘Je zit ongemakkelijk, je praat ongemakkelijk en je 
denkt ongemakkelijk.’ De filosofieprofessor werd 
kwaad en zei: ‘Ik wil niet iets weten over mezelf, maar 
over de inhoud van wat ik gezegd heb.’ ‘Het heeft geen 
inhoud,’ zei meneer N. ‘Ik zie je stuntelig lopen en ter-
wijl ik je zie lopen is er geen doel dat je bereikt. Je praat 
duister en er is geen licht dat je tijdens het praten 
schept. Omdat ik je houding zie, interesseert je doel me 
niet.’  
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Wanneer meneer N. van iemand hield 
 
‘Wat doet u,’ werd meneer N. gevraagd, ‘als u van ie-
mand houdt?’ ‘Ik maak een ontwerp van hem,’ zei me-
neer N., ‘en zorg dat hij daarop gaat lijken.’ ‘Wie? Het 
ontwerp?’ ‘Nee,’ zei meneer N., ‘de mens.’  
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Meneer N. en de consequentie 
 
Op een dag stelde meneer N. een van zijn vrienden de 
volgende vraag: ‘Ik heb sinds kort contact met een man 
die tegenover me woont. Nou heb ik geen zin meer om 
met hem om te gaan, maar ik heb niet alleen geen re-
den om contact te houden, maar ook niet om het te 
verbreken. Nou heb ik ontdekt dat hij, toen hij kortge-
leden het huisje kocht, dat hij tot dan toe gehuurd had, 
meteen een pruimenboom voor zijn raam die licht 
wegnam, liet omhakken, al waren de pruimen pas half-
rijp. Moet ik dat nu als reden aanvoeren om het con-
tact te verbreken, tenminste voor de buitenwereld of 
tenminste voor mezelf?’  
 Een paar dagen later vertelde meneer N. zijn vriend: 
‘Ik heb het contact met die vent nu verbroken; stel je 
voor: hij had al maanden van de toenmalige eigenaar 
van het huis geëist dat de boom omgehakt werd die het 
licht wegnam. Maar de ander wilde dat niet doen, om-
dat hij de vruchten nog wilde hebben. En nu het huis 
van mijn kennis is, laat hij de boom inderdaad omhak-
ken, nog vol onrijpe vruchten! Ik heb het contact met 
hem nu verbroken wegens zijn inconsequente gedrag.’  
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Het vaderschap van de gedachte 
 
Meneer N. werd verweten dat bij hem de wens te vaak 
de vader van de gedachte was. Meneer N. antwoordde: 
‘Er is nog nooit een gedachte geweest waarvan de va-
der geen wens was. Maar daar kun je over twisten: 
welke wens? Je hoeft het kind er niet van te verdenken 
dat het geen vader heeft om argwanend te zijn: het 
vaststellen van het vaderschap is moeilijk.’  
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Originaliteit 
 
‘Tegenwoordig,’ klaagde meneer N., ‘zijn er ontelbare 
mensen die in het openbaar opscheppen dat ze hele-
maal alleen dikke boeken kunnen schrijven en iedereen 
slikt dat. De Chinese filosoof Dzjoeang Dzi schreef 
nog in de kracht van zijn leven een boek van honderd-
duizend woorden, dat voor negentig procent uit citaten 
bestond. Zulke boeken kunnen bij ons niet meer ge-
schreven worden, omdat het verstand ontbreekt. Daar-
door worden gedachten alleen in een eigen werkplaats 
gemaakt, terwijl iemand die er niet genoeg van produ-
ceert zichzelf lui vindt. Natuurlijk zijn er dan ook geen 
gedachten die overgenomen worden, en er is ook geen 
formulering van een gedachte die geciteerd kan wor-
den. Wat hebben al die mensen weinig nodig voor hun 
werk! Een penhouder en wat papier is het enige wat ze 
kunnen laten zien! En zonder enige hulp, alleen met 
het spaarzame materiaal dat iemand kan dragen, bou-
wen ze hun hutten! Grotere gebouwen kennen ze niet 
als dingen die een enkeling in staat is te bouwen!  
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Succes 
 
Meneer N. zag een actrice voorbijkomen en zei: ‘Ze is 
knap.’ De man die bij hem was zei: ‘Ze had kortgele-
den succes, doordat ze knap is.’ Meneer N. ergerde 
zich en zei: ‘Ze is knap, doordat ze succes heeft gehad.’  
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Over de storing van het “nu voor het nu” 
 
Toen hij op een dag te gast was bij een beetje vreemde 
mensen, ontdekte meneer N. dat zijn gastheer en gast-
vrouw op een tafeltje in de hoek van de slaapkamer, 
zichtbaar vanuit het bed, de ontbijtspullen al hadden 
neergezet. Hij hield zich er nog mee bezig, nadat hij 
zijn gastheer en gastvrouw in gedachten geprezen had, 
dat ze snel van hem af wilden zijn. Hij vraagt zich af of 
hij zelf ook ’s avonds voor het naar bed gaan de ont-
bijtspullen klaar zou zetten. Na enig nadenken vindt hij 
het voor zichzelf op bepaalde momenten juist. Hij 
vindt het ook juist dat ook anderen zich af en toe een 
tijdje bezighouden met die vraag.  
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Meneer N. en de katten 
 
Meneer N. hield niet van katten. Ze leken hem geen 
mensenvrienden; dus was hij ook hun vriend niet. ‘Als 
we dezelfde belangen hadden,’ zei hij, ‘dan zou hun vij-
andige houding me niet kunnen schelen.’ Maar meneer 
N. verjoeg de katten niet graag van zijn stoel. ‘Gaan 
slapen is werk,’ zei hij; ‘dat moet succes hebben.’ Ook 
als er katten voor zijn deur jankten, stond hij op uit 
bed, zelfs als het koud was, en liet ze binnen in de 
warmte. ‘Hun manier van denken is simpel,’ zei hij, ‘als 
ze roepen, wordt er opengedaan. Als je niet meer 
opendoet, roepen ze niet meer. Roepen is een vooruit-
gang.’  
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Het lievelingsdier van meneer N. 
 
Toen meneer N. gevraagd werd, van welk dier hij het 
meeste hield, noemde hij de olifant en wel om de vol-
gende redenen: een olifant verenigt slimheid en kracht. 
Dat is geen povere slimheid, die volstaat om aan een 
achtervolging te ontkomen of voedsel in de wacht te 
slepen door niet op te vallen, maar slimheid die be-
schikt over kracht voor grote ondernemingen. Dat dier 
laat een breed spoor achter. Toch is het goedmoedig 
en heeft gevoel voor humor. Het is een goede vriend, 
net zoals het een goede vijand is. Al is het heel groot 
en zwaar, het is toch ook heel snel. Zijn slurf voedt een 
enorm lichaam ook met de kleinste etenswaren, ook 
noten. Zijn oren zijn verstelbaar: hij hoort alleen wat 
hij wil horen. Hij wordt ook heel oud. Hij is ook soci-
aal, en dat niet alleen tegenover olifanten. Overal is hij 
zowel geliefd als gevreesd. Een zeker komisch talent 
maakt het mogelijk dat hij zelfs vereerd kan worden. 
Hij heeft een dikke huid en daarop breken zelfs mes-
sen, maar zijn karakter is gevoelig. Hij kan treurig wor-
den. Hij kan kwaad worden. Hij danst graag. Hij sterft 
in het struikgewas. Hij houdt van kinderen en andere 
kleine dieren. Hij is grijs en valt alleen op door zijn for-
maat. Hij is niet eetbaar. Hij kan goed werken. Hij 
drinkt graag en wordt vrolijk. Hij doet iets voor de 
kunst: hij levert ivoor.  
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De Oudheid 
 
Voor een schilderij van de kunstenaar Vilhelm Lund-
ström dat een paar waterkannen voorstelde, zei meneer 
N.: ‘Een schilderij uit de Oudheid, uit een barbaarse 
tijd! Toen konden de mensen waarschijnlijk niks meer 
uit elkaar houden, rond leek niet rond meer en spits 
niet meer spits. De schilders moesten het weer goed-
krijgen en de klanten iets concreets, ondubbelzinnigs 
laten zien met een duidelijke vorm; ze zagen zoveel on-
duidelijks, vloeiends en twijfelachtigs, ze hunkerden zo 
naar onomkoopbaarheid dat ze een man al toejuichten, 
als hij geen afstand deed van zijn dwaasheid. Het werk 
was over velen verdeeld, dat zie je aan dit schilderij. 
Degenen die de vorm bepaalden, bekommerden zich 
niet om het doel van de voorwerpen; uit deze kan kun 
je geen water gieten. Er moeten toen veel mensen zijn 
geweest die uitsluitend als gebruiksvoorwerpen werden 
beschouwd. Ook daartegen moesten de kunstenaars 
zich teweerstellen. Een barbaarse tijd, de Oudheid!’ Ze 
wezen meneer N. erop dat het een schilderij van nu 
was. ‘Ja,’ zei meneer N. treurig, ‘uit de Oudheid.’  
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Rechtspraak 
 
Meneer N. noemde vaak een in zekere zin voorbeeldig 
rechtsvoorschrift uit het oude China, dat bepaalde dat 
voor grote processen de rechters uit afgelegen provin-
cies gehaald werden. Zo konden ze namelijk veel moei-
lijker omgekocht worden (en hoefden dus minder on-
omkoopbaar te zijn), omdat de plaatselijke rechters 
over hun onomkoopbaarheid waakten – dus mensen 
die juist in dat opzicht goed op de hoogte waren en 
hun kwalijkgezind waren. Ook kenden die erbij gehaal-
de rechters de gebruiken en toestanden van de streek 
niet uit dagelijkse ervaring. Onrecht krijgt vaak rechts-
karakter doordat het gewoon vaak voorkomt. Voor de 
nieuwelingen was alles nieuw, waardoor ze het opval-
lende eraan zagen. En ten slotte waren ze niet gedwon-
gen omwille van de deugd van de objectiviteit veel an-
dere deugden als dankbaarheid, kinderliefde, oprecht-
heid tegenover hun bekenden geweld aan te doen of 
zoveel moed te hebben om in hun omgeving vijanden 
te maken.  
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Een goed antwoord 
 
Een proletariër werd voor de rechtbank gevraagd of hij 
de wereldlijke of de kerkelijke eed wilde afleggen. Hij 
antwoordde: ‘Ik ben werkeloos.’ ‘Dat was niet alleen 
verstrooidheid,’ zei meneer N. ‘Door dat antwoord gaf 
hij te kennen dat hij in een situatie verkeerde waarin 
zulke vragen en misschien zelfs het hele proces geen 
zin meer hadden.’  
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Socrates 
 
Na het lezen van een boek over de geschiedenis van de 
filosofie sprak meneer N. afkeurend over de pogingen 
van de filosofen om de dingen als fundamenteel on-
kenbaar voor te stellen. ‘Toen de sofisten veel beweer-
den te weten zonder iets bestudeerd te hebben,’ zei hij, 
‘stapte de sofist Socrates naar voren met de arrogante 
bewering dat hij wist dat hij niets wist. Ze hadden ver-
wacht dat hij erbij zou zeggen: want ik heb ook niets 
bestudeerd. (Om iets te weten moeten we studeren.) 
Maar hij schijnt niet meer gezegd te hebben en mis-
schien had ook het eindeloze applaus dat na zijn eerste 
zin losbarstte en dat tweeduizend jaar duurde elke vol-
gende zin onderdrukt.’  
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De gezant 
 
Kortgeleden had ik het met meneer N. over het geval 
van de gezant van een buitenlandse mogendheid, me-
neer X., die in ons land bepaalde opdrachten van zijn 
regering uitgevoerd had en na zijn terugkeer, zoals we 
tot onze spijt hoorden, streng gestraft werd, al kon hij 
bij zijn terugkeer bogen op grote successen. ‘Ze wezen 
hem erop dat hij zich om zijn opdrachten uit te voeren 
te diepgaand had ingelaten met ons, de vijand,’ zei ik. 
‘Denkt u dan dat hij zonder zo’n gedrag succes had 
kunnen hebben?’ – ‘Beslist niet,’ zei meneer N., ‘hij 
moest goed eten om met zijn vijanden te kunnen on-
derhandelen, hij moest criminelen vleien en met zijn 
land kunnen spotten om zijn doel te bereiken.’ – ‘Dan 
heeft hij het dus goed gedaan?’ vroeg ik. ‘Ja, natuurlijk,’ 
zei meneer N. verstrooid. ‘Hij heeft het goed gedaan.’ 
En meneer N. wilde afscheid nemen. Maar ik hield 
hem aan zijn mouw vast. ‘Waarom werd hij dan zo ge-
minacht, toen hij terugkwam?’ riep ik verontwaardigd. 
‘Hij was waarschijnlijk gewend geraakt aan het lekkere 
eten, was blijven omgaan met criminelen en onzeker 
geworden in zijn oordeel,’ zei meneer N. onverschillig, 
‘en toen moesten ze hem straffen.’ ‘En dat was volgens 
u terecht?’ vroeg ik ontzet. – ‘Ja, natuurlijk, wat moes-
ten ze anders?’ zei meneer N. ‘Hij had de moed en de 
verdienste om een levensgevaarlijke opdracht op zich 
te nemen. Daarbij stierf hij. Moesten ze hem nu in 
plaats van hem te begraven in de lucht laten rotten en 
de stank verdragen?’  
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Natuurlijke bezitsdrang 
 
Toen iemand in gezelschap bezitsdrang natuurlijk 
noemde, vertelde meneer N. het volgende verhaal over 
de van oudsher gevestigde vissers: aan de zuidkust van 
IJsland leven vissers die de zee daar met verankerde 
boeien in stukken gesplitst en onder elkaar verdeeld 
hebben. Aan die watervelden zijn ze nog meer gehecht 
dan aan hun eigendom. Ze voelen zich ermee ver-
groeid, zouden ze nooit opgeven, ook als er geen vis-
sen meer in te vinden waren en minachten de bewo-
ners van de havensteden aan wie ze hun vangst verko-
pen, omdat ze die een oppervlakkige, van de natuur 
vervreemde mensensoort vinden. Zijzelf noemen zich 
één met de zee. Als ze grotere vissen vangen, houden 
ze die bij zich in grote, houten kuipen, geven ze namen 
en zijn eraan gehecht als aan hun eigendom. Sinds eni-
ge tijd schijnt het economisch slecht met ze te gaan, 
maar toch wijzen ze alle hervormingspogingen vastbe-
sloten van de hand, zodat al verscheidene regeringen 
die geen rekening hielden met hun gewoonten, door 
hen ten val zijn gebracht. Zulke vissers bewijzen on-
weerlegbaar de macht van bezitsdrang waaraan de 
mens van nature onderworpen is.  
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Als haaien mensen waren 
 
‘Als haaien mensen waren,’ vroeg meneer N. aan het 
dochtertje van zijn hospita, ‘zouden ze dan aardiger 
zijn voor de kleine vissen?’ ‘Vast wel,’ zei hij. ‘Als haai-
en mensen waren, zouden ze in zee voor de kleine vis-
sen geweldige bakken laten bouwen met allerlei voedsel 
erin, zowel plantaardig als dierlijk. Ze zouden zorgen 
dat de bakken altijd vers water kregen en ze zouden 
ook allerlei hygiënische maatregelen nemen. Als er bij-
voorbeeld een visje gewond raakte aan een vin, werd 
die meteen verbonden om te zorgen dat hij geen 
vroegtijdige prooi voor de haaien werd. Om te zorgen 
dat de visjes niet somber werden, waren er af en toe 
grote waterfeesten, want vrolijke visjes smaken beter 
dan droevige. Er waren natuurlijk ook scholen in de 
grote bakken. In die scholen leerden de visjes hoe je in 
de muil van een haai zwemt. Ze leerden bijvoorbeeld 
aardrijkskunde om grote haaien, die lui ergens liggen, te 
kunnen vinden. De hoofdzaak was natuurlijk de zede-
lijke opvoeding van de visjes. Ze leerden dat het het 
hoogste en mooiste was je blijmoedig op te offeren, en 
dat ze allemaal aan de haaien moest geloven, vooral als 
die zeiden dat ze voor een mooie toekomst zouden 
zorgen. Ze brachten de visjes bij dat die toekomst al-
leen verzekerd was, wanneer ze gehoorzaam leerden 
zijn. Voor alle lage, materialistische, egoïstische en 
marxistische neigingen moesten de visjes oppassen en 
het meteen aan de haaien doorgeven, wanneer een van 
hen zulke neigingen vertoonde. Als haaien mensen wa-
ren, voerden ze natuurlijk ook onderling oorlogen om 
vreemde visbakken en vreemde visjes te veroveren. De 
oorlogen lieten ze door hun eigen visjes uitvechten. Ze 
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leerden de visjes dat er tussen hen en de visjes van de 
andere haaien een enorm verschil was. Visjes, verkon-
digden ze, zijn zoals bekend stom, maar zwijgen in heel 
verschillende talen en kunnen elkaar daardoor onmo-
gelijk verstaan. Ieder visje dat in de oorlog een paar an-
dere visjes, vijandige, in een andere taal zwijgende vis-
jes doodde, kreeg een kleine onderscheiding van zee-
wier en de titel “held”. Als haaien mensen waren, had-
den ze natuurlijk ook kunst. Er waren mooie schilderij-
en, waarop de tanden van de haaien in prachtige kleu-
ren waren afgeschilderd en hun muilen als ware lustho-
ven, waarin je heerlijk rond kon dartelen. De theaters 
op de zeebodem lieten zien hoe heldhaftige visjes en-
thousiast de haaienmuilen binnenzwommen en de mu-
ziek was zo mooi dat de visjes op die klanken met de 
kapel voorop dromerig en in alleraangenaamste ge-
dachten in slaap gewiegd zo de haaienmuilen in dreven. 
Er was natuurlijk ook een religie, als haaien mensen 
waren. Die leerde dat visjes pas in de buik van de haai-
en echt begonnen te leven. Overigens waren, als haaien 
mensen waren, niet alle visjes gelijk, net als nu. Som-
mige zouden baantjes krijgen en boven de andere ge-
plaatst worden. De wat grotere mochten zelfs de klei-
nere opvreten. Dat was alleen maar prettig voor de 
haaien, omdat die dan vaak grotere brokken te eten 
kregen. En de grotere visjes met de baantjes zorgden 
voor orde onder de visjes en leraar worden, officier, in-
genieur in bakbouw enzovoort. Kortom: er was pas 
echt cultuur in zee, als haaien mensen waren.’  
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Lof 
 
Toen meneer N. hoorde dat hij door oud-leerlingen ge-
prezen werd, zei hij: ‘Wanneer de leerlingen de fouten 
van de meester allang vergeten zijn, herinnert hij zich 
die zelf nog steeds.’  
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Wachten 
 
Meneer N. zat op iets een dag te wachten, daarna een 
week en daarna nog een maand. Ten slotte zei hij: ‘Ik 
had best een maand kunnen wachten, maar niet die dag 
en die week.’  
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De doelgerichte 
 
Meneer N. stelde de volgende vragen:  
 ‘Elke morgen maakt mijn buurman muziek met een 
grammofoon. Waarom maakt hij muziek? Naar ik 
hoor, omdat hij turnt. Waarom turnt hij? Omdat hij 
kracht nodig heeft, hoor ik. Waarvoor heeft hij kracht 
nodig? Omdat hij zijn vijanden in de stad moet ver-
slaan, zegt hij. Waarom moet hij vijanden verslaan? 
Omdat hij wil eten, hoor ik.’  
 Nadat meneer N. dit gehoord had, dat zijn buurman 
muziek maakte om te turnen en turnde om sterk te zijn 
en sterk wilde zijn om zijn vijanden te verslaan en zijn 
vijanden versloeg om te eten, stelde hij zijn vraag: 
‘Waarom eet hij?’  
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De kunst om niet om te kopen 
 
Meneer N. beval een man aan bij een koopman wegens 
zijn onomkoopbaarheid. Na twee weken kwam de 
koopman weer naar meneer N. en vroeg: ‘Wat bedoel-
de je met onomkoopbaarheid?’ Meneer N. zei: ‘Als ik 
zeg dat de man die je aanstelt onomkoopbaar is, dan 
bedoel ik: je kunt hem niet omkopen.’ ‘Zo,’ zei de 
koopman bedroefd, ‘nou, ik heb redenen om bang te 
zijn dat jouw man zich zelfs door mijn vijanden laat 
omkopen.’ ‘Dat weet ik niet,’ zei meneer N. ongeïnte-
resseerd. ‘Maar mij,’ riep de koopman verbitterd, ‘praat 
hij de hele tijd naar de mond, dus laat hij zich ook door 
mij omkopen!’ Meneer N. glimlachte zelfingenomen. 
‘Door mij laat hij zich niet omkopen,’ zei hij.  
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Vaderlandsliefde, de haat tegen vaderlanders 
 
Meneer N. vond het niet nodig om in een bepaald land 
te wonen. Hij zei: ‘Ik kan overal honger lijden.’ Maar 
op een dag liep hij door een stad die bezet was door de 
vijand van het land waarin hij leefde. Toen kwam een 
officier van die vijand hem tegemoet en dwong hem 
van het trottoir af te gaan. Meneer N. stapte eraf en 
merkte bij zichzelf dat hij verontwaardigd was op die 
man, en niet alleen op die man, maar vooral op het 
land waar de man vandaan kwam, dus dat hij wou dat 
het van de aardbodem zou verdwijnen. ‘Waardoor’ 
vroeg meneer N., ‘ben ik deze minuut een nationalist 
geworden? Doordat ik een nationalist tegenkwam. 
Maar daarom moet domheid uitgeroeid worden, omdat 
degene die ermee in aanraking komt er dom van 
wordt.’  
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Honger lijden 
 
Meneer N. had naar aanleiding van een vraag naar het 
vaderland het antwoord gegeven: ‘Ik kan overal honger 
lijden.’ Nu vroeg een goede luisteraar, hoe het kwam 
dat hij zei dat hij honger leed, terwijl hij in werkelijk-
heid toch te eten had. Meneer N. verdedigde zich door 
te zeggen: ‘Waarschijnlijk wou ik zeggen: ik kan overal 
leven, als ik wil leven waar honger heerst. Ik geef toe 
dat het een groot verschil is of ik zelf honger lijd of er-
gens leef waar honger heerst. Maar om me te veront-
schuldigen mag ik wel zeggen dat leven waar honger 
heerst voor mij niet net zo erg is als honger lijden, 
maar toch op zijn minst heel erg. Het zou niet belang-
rijk zijn, als ik honger had, maar het is belangrijk dat ik 
ertegen ben dat er honger heerst.’  
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Voorstel als het voorstel geen aandacht krijgt 
 
Meneer N. adviseerde om aan elk voorstel nog een 
voorstel toe te voegen, voor het geval dat het voorstel 
geen aandacht zou krijgen. Als hij bijvoorbeeld iemand 
die in een slechte toestand verkeerde een bepaalde aan-
pak aangeraden had, die zo weinig mogelijk anderen 
schaadde, beschreef hij nog een andere aanpak, minder 
onschuldig, maar nog niet de meest meedogenloze. 
‘Wie niet alles kan,’ zei hij, ‘die moet je niet het min-
dere kwijtschelden.’  
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De onmisbare ambtenaar 
 
Over een ambtenaar die zijn baan al tamelijk lang had, 
hoorde meneer N. het compliment dat hij onmisbaar 
was, zo’n goede ambtenaar was hij. ‘Hoezo is hij on-
misbaar?’ vroeg meneer N. geërgerd. ‘Het werk zou 
niet vlotten zonder hem,’ zeiden de mensen die hem 
prezen. ‘Hoe kan hij dan een goede ambtenaar zijn, als 
het werk zonder hem niet vlot?’ zei meneer N., ‘Hij 
heeft tijd genoeg gehad om zijn werk zo te regelen dat 
hij onmisbaar is. Waar is hij eigenlijk mee bezig? Dat 
zal ik jullie vertellen: met chantage!’  
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Overtuigende vragen 
 
‘Ik heb gemerkt,’ zei meneer N., ‘dat we veel mensen 
afschrikken van onze leer, doordat we op alles een ant-
woord weten. Zouden we in het belang van de propa-
ganda niet een lijstje kunnen maken van vragen die vol-
gens ons onopgelost zijn?’  
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Moeite van de besten 
 
‘Waar werkt u aan?’ werd meneer N. gevraagd. Meneer 
N. antwoordde: ‘Ik doe veel moeite, ik bereid mijn vol-
gende vergissing voor.’  
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Verdraaglijke belediging 
 
Een medewerker van meneer N. werd ervan beschul-
digd een onvriendelijke houding tegenover hem aan te 
nemen. ‘Ja, maar alleen achter mijn rug,’ verdedigde 
meneer N. hem.  
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Twee steden 
 
Meneer N. gaf de voorkeur aan de stad B. boven de 
stad A. ‘In de stad A.,’ zei hij, ‘houden ze van me, maar 
in de stad B. waren ze vriendelijk tegen me. In de stad 
A. maakten ze zich nuttig voor me, maar in de stad B. 
hadden ze me nodig. In de stad A. nodigden ze me uit 
aan tafel, maar in de stad B. nodigden ze me uit in de 
keuken.’  
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Het weerzien 
 
Een man die meneer N. lang niet gezien had, begroette 
hem met de woorden: ‘Je bent helemaal niks veran-
derd.’ ‘O!’ zei meneer N. en hij verbleekte.  
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Verhalen over meneer Nimant 
uit Versuche (1953) 
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Vorm en materiaal 
 
Meneer N. bekeek een schilderij dat enkele voorwer-
pen een heel eigenzinnige vorm gaf. Hij zei: ‘Sommige 
kunstenaars vergaat het, wanneer ze de wereld bekij-
ken, net als veel filosofen. Bij de inspanning voor de 
vorm gaat het materiaal verloren. Ik heb ooit bij een 
tuinman gewerkt. Hij overhandigde me een tuinschaar 
en gaf opdracht een laurierboom te snoeien. De boom 
stond in een pot en werd uitgeleend voor festiviteiten. 
Daarvoor moest hij de vorm van een bol hebben. Ik 
begon meteen de wilde loten af te knippen, maar hoe 
ik ook mijn best deed om de bolvorm te krijgen, het 
wilde maar niet lukken. Nu eens had ik aan de ene kant 
en dan weer aan de andere kant te veel gesnoeid. Toen 
het eindelijk een bol was geworden, was die heel klein. 
De tuinman zei teleurgesteld: ‘Goed, dat is de bol, 
maar waar is de laurier?’  
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Gesprekken 
 
‘We kunnen niet meer met elkaar praten,’ zei meneer 
N. tegen een man. ‘Waarom niet?’ vroeg die geschrok-
ken. ‘Ik kom in uw aanwezigheid tot niks verstandigs,’ 
klaagde meneer N. ‘Maar dat maakt me niks uit,’ zei de 
ander troostend. – ‘Dat zal wel,’ zei meneer N. verbit-
terd, ‘maar mij maakt het wel iets uit.’  
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Gastvrijheid 
 
Wanneer meneer N. gastvrijheid genoot, liet hij zijn ka-
mer zoals hij die aantrof, want hij vond het niet goed 
als mensen een stempel op hun omgeving drukten. Hij 
deed juist zijn best om zichzelf zo te veranderen dat hij 
bij het onderkomen paste, al mochten zijn plannen van 
dat moment er niet onder lijden.  
 Wanneer meneer N. gastvrijheid verleende, verplaat-
ste hij minstens een stoel of een tafel en reageerde zo 
op zijn gast. ‘En het is beter als ik beslis wat bij hem 
past!’ zei hij.  
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Wanneer meneer N. van iemand hield 
 
‘Wat doet u,’ werd meneer N. gevraagd, ‘als u van ie-
mand houdt?’ ‘Ik maak een ontwerp van hem,’ zei me-
neer N., ‘en zorg dat hij daarop gaat lijken.’ ‘Wie? Het 
ontwerp?’ ‘Nee,’ zei meneer N., ‘de mens.’  
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Over de storing van het “nu voor het nu” 
 
Toen hij op een dag te gast was bij een beetje vreemde 
mensen, ontdekte meneer N. dat zijn gastheer en gast-
vrouw op een tafeltje in de hoek van de slaapkamer, 
zichtbaar vanuit het bed, de ontbijtspullen al hadden 
neergezet. Hij was er nog mee bezig, nadat hij zijn gast-
heer en gastvrouw eerst in gedachten geprezen had, dat 
ze snel van hem af wilden zijn. Hij vraagt zich af of hij 
zelf ook ’s avonds voor het naar bed gaan de ontbijt-
spullen klaar zou zetten. Na enig nadenken vindt hij 
het voor zichzelf op bepaalde momenten juist. Hij 
vindt het ook juist dat ook anderen zich af en toe een 
tijdje bezighouden met die vraag.  
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Succes 
 
Meneer N. zag een actrice voorbijkomen en zei: ‘Ze is 
knap.’ De man die bij hem was zei: ‘Ze had kortgele-
den succes, doordat ze knap is.’ Meneer N. ergerde 
zich en zei: ‘Ze is knap, doordat ze succes heeft gehad.’  
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Meneer N. en de katten 
 
Meneer N. hield niet van katten. Ze leken hem geen 
mensenvrienden; dus was hij ook hun vriend niet. ‘Als 
we dezelfde belangen hadden,’ zei hij, ‘dan zou hun vij-
andige houding me niet kunnen schelen.’ Maar meneer 
N. verjoeg de katten niet graag van zijn stoel. ‘Gaan 
slapen is werk,’ zei hij; ‘dat moet succes hebben.’ Ook 
als er katten voor zijn deur jankten, stond hij op uit 
bed, zelfs als het koud was, en liet ze binnen in de 
warmte. ‘Hun manier van denken is simpel,’ zei hij, ‘als 
ze roepen, wordt er opengedaan. Als je niet meer 
opendoet, roepen ze niet meer. Roepen is een vooruit-
gang.’  
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Het lievelingsdier van meneer N. 
 
Toen meneer N. gevraagd werd, van welk dier hij het 
meeste hield, noemde hij de olifant en wel om de vol-
gende redenen: een olifant verenigt slimheid en kracht. 
Dat is geen povere slimheid, die volstaat om aan een 
achtervolging te ontkomen of voedsel in de wacht te 
slepen door niet op te vallen, maar slimheid die be-
schikt over kracht voor grote ondernemingen. Dat dier 
laat een breed spoor achter. Toch is het goedmoedig 
en heeft gevoel voor humor. Het is een goede vriend, 
net zoals het een goede vijand is. Al is het heel groot 
en zwaar, het is toch ook heel snel. Zijn slurf voedt een 
enorm lichaam ook met de kleinste etenswaren, ook 
noten. Zijn oren zijn verstelbaar: hij hoort alleen wat 
hij wil horen. Hij wordt ook heel oud. Hij is ook soci-
aal, en dat niet alleen tegenover olifanten. Overal is hij 
zowel geliefd als gevreesd. Een zeker komisch talent 
maakt het mogelijk dat hij zelfs vereerd kan worden. 
Hij heeft een dikke huid en daarop breken zelfs mes-
sen, maar zijn karakter is gevoelig. Hij kan treurig wor-
den. Hij kan kwaad worden. Hij danst graag. Hij sterft 
in het struikgewas. Hij houdt van kinderen en andere 
kleine dieren. Hij is grijs en valt alleen op door zijn for-
maat. Hij is niet eetbaar. Hij kan goed werken. Hij 
drinkt graag en wordt vrolijk. Hij doet iets voor de 
kunst: hij levert ivoor.  
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De Oudheid 
 
Voor een “constructivistisch” schilderij van de kunste-
naar Vilhelm Lundström dat een paar waterkannen 
voorstelde, zei meneer N.: ‘Een schilderij uit de Oud-
heid, uit een barbaarse tijd! Toen konden de mensen 
waarschijnlijk niks meer uit elkaar houden, rond leek 
niet rond meer en spits niet meer spits. De schilders 
moesten het weer goedkrijgen en de klanten iets con-
creets, ondubbelzinnigs laten zien met een duidelijke 
vorm; ze zagen zoveel onduidelijks, vloeiends en twij-
felachtigs, ze hunkerden zo naar onomkoopbaarheid 
dat ze een man al toejuichten, als hij geen afstand deed 
van zijn dwaasheid. Het werk was over velen verdeeld, 
dat zie je aan dit schilderij. Degenen die de vorm be-
paalden, bekommerden zich niet om het doel van de 
voorwerpen; uit deze kan kun je geen water gieten. Er 
moeten toen veel mensen zijn geweest die uitsluitend 
als gebruiksvoorwerpen werden beschouwd. Ook daar-
tegen moesten de kunstenaars zich teweerstellen. Een 
barbaarse tijd, de Oudheid!’ Ze wezen meneer N. erop 
dat het een schilderij van nu was. ‘Ja,’ zei meneer N. 
treurig, ‘uit de Oudheid.’  
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Een goed antwoord 
 
Een arbeider werd voor de rechtbank gevraagd of hij 
de wereldlijke of de kerkelijke eed wilde afleggen. Hij 
antwoordde: ‘Ik ben werkeloos.’ ‘Dat was niet alleen 
verstrooidheid,’ zei meneer N. ‘Door dat antwoord gaf 
hij te kennen dat hij in een situatie verkeerde waarin 
zulke vragen en misschien zelfs het hele proces geen 
zin meer hadden.’  
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Lof 
 
Toen meneer N. hoorde dat hij door oud-leerlingen ge-
prezen werd, zei hij: ‘Wanneer de leerlingen de fouten 
van de meester allang vergeten zijn, herinnert hij zich 
die zelf nog steeds.’  
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Twee steden 
 
Meneer N. gaf de voorkeur aan de stad B. boven de 
stad A. ‘In de stad A.,’ zei hij, ‘houden ze van me, maar 
in de stad B. waren ze vriendelijk tegen me. In de stad 
A. maakten ze zich nuttig voor me, maar in de stad B. 
hadden ze me nodig. In de stad A. nodigden ze me uit 
aan tafel, maar in de stad B. nodigden ze me uit in de 
keuken.’  
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Uit de nalatenschap 
 
 
 
  



 86 

Als je alleen aan jezelf denkt, kun je je niet voorstellen 
dat je vergissingen maakt en dus kom je niet verder. 
Daarom moet je aan degenen denken die daarna ver-
derwerken. Alleen zo voorkom je dat er iets af komt.  
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Meneer Nimant had weinig mensenkennis; hij zei: 
‘Mensenkennis is alleen nodig waar uitbuiting in het 
spel is. Denken betekent veranderen. Wanneer ik aan een 
mens denk, dan verander ik hem, ik heb bijna het idee 
dat hij helemaal niet is zoals hij is, maar dat hij alleen 
zo was, toen ik over hem begon te denken.  
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Toen meneer Nimant in een gezelschap van zijn tijd 
over zuivere kennis sprak en zei dat die alleen nage-
streefd kon worden door bestrijding van omkoperij, 
vroegen sommigen terloops wat er allemaal onder om-
koperij viel. Geld, zei meneer Nimant snel. Er ont-
stond veel gedoe en verwondering in het gezelschap en 
zelfs hoofdschuddende verontrusting. Dat wijst erop 
dat ze iets fijnzinnigers hadden verwacht. Zo verraad-
den ze de wens dat de omgekochten toch door iets 
fijnzinnigers en sprituelers omgekocht waren en dat je 
een omgekochte man toch moest kunnen verwijten dat 
hij niet spiritueel genoeg was.  
 
Velen, zegt men, lieten zich met eer omkopen. Daar-
mee bedoelde men: niet met geld. En terwijl mensen 
die aantoonbaar onrechtmatig geld hadden aangeno-
men dat geld weer afgenomen werd, wilde men dege-
nen die op dezelfde manier iemands eer hadden afge-
nomen, die eer laten houden.  
 
Zo doen velen die aangeklaagd worden wegens uitbui-
ting liever of ze het geld genomen hadden om te kun-
nen heersen, dan zich te laten zeggen dat ze hadden ge-
heerst om geld te nemen. Maar waar geld hebben heer-
sen betekent, daar kan heersen nooit een excuus zijn 
voor geld stelen.  
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Meneer Nimant kwam meneer Wirwar tegen, de strij-
der tegen kranten. ‘Ik ben een groot tegenstander van 
kranten,’ zei meneer Wirwar, ‘ik wil geen kranten.’ Me-
neer Nimant zei: ‘Ik ben een grotere tegenstander van 
kranten: ik wil andere kranten.’  
 
‘Schrijf maar op een briefje,’ zei meneer Nimant tegen 
meneer Wirwar, ‘wat u eist voor er kranten mogen ver-
schijnen. Want er zullen kranten verschijnen, maar no-
teer een minimum. Als u bijvoorbeeld toestaat dat om-
koopbare mensen ze maken, dan heb ik liever dat u 
onomkoopbare mensen eist, want dan zou ik ze ge-
woon omkopen om de kranten te verbeteren. Maar 
zelfs als u onomkoopbare mensen eist, dan moeten we 
die gaan zoeken, en als we ze niet vinden, moeten we 
ze opleiden. Schrijf maar op een briefje hoe de kranten 
moeten zijn en als we een mier vinden die het ermee 
eens is, dan beginnen we meteen. Die mier zal ons 
meer helpen om de kranten te verbeteren dan vage kre-
ten over de onverbeterlijkheid van de kranten. Een ge-
bergte wordt namelijk eerder door één enkele mier uit 
de weg geruimd dan door het gerucht dat hij niet uit de 
weg geruimd kan worden.  
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Als kranten voor wanorde kunnen zorgen, dan kunnen 
ze ook voor orde zorgen. Juist mensen als meneer Wir-
war hebben door hun ontevredenheid de waarde van 
kranten bewezen. Meneer Wirwar denkt dat hij bezig is 
met het huidige gebrek aan waarde van kranten, maar 
in werkelijkheid is het de waarde van morgen.  
 
Meneer Wirwar had een hoge dunk van de mens en 
vond de kranten onverbeterlijk; meneer Nimant daar-
entegen had een lage dunk van de mens en vond de 
kranten rijp voor verbetering. Alles kan beter worden, 
zei meneer Keuner, behalve de mens.  
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Bij meneer Nimant, de denkende, kwam leerling Diep 
en die zei: ‘Ik wil de waarheid weten.’  
 ‘De waarheid is bekend. Welke waarheid wil je we-
ten, die over de vishandel? Of die over het belasting-
stelsel? Als je, doordat ze je de waarheid over de vis-
handel zeggen, hun vissen niet langer duur betaalt, zul 
je de waarheid nooit te horen krijgen,’ zei meneer Ni-
mant.  
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Toen de denkende in een zware storm terechtkwam, zat hij in 
een grote wagen en nam veel plaats in. Het eerste wat hij deed 
was uit zijn wagen stappen. Het tweede was zijn jas uitdoen. 
Het derde was op de grond gaan liggen. Zo doorstond hij de 
storm in zijn kleinste formaat.  
 Toen hij dat las, zei meneer N.: ‘Het is nuttig om je 
de mening van anderen over jezelf eigen te maken. An-
ders begrijpen ze je niet.  
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Wie kent wie? 
 
Meneer Nimant vroeg twee vrouwen van alles over 
hun man.  
 De een gaf de volgende informatie:  
 ‘Ik heb twintig jaar met hem samengeleefd. We slie-
pen in dezelfde kamer en in hetzelfde bed. We aten sa-
men. Hij vertelde over al zijn zaken. Ik maakte kennis 
met zijn ouders en ging om met al zijn vrienden. Ik 
kende al zijn ziekten die hijzelf kende en nog wel een 
paar. Van alle mensen die hem kennen, ken ik hem het 
beste.’  
 ‘Je kent hem dus?’ vroeg meneer Nimant.  
 ‘Ik ken hem.’  
 Meneer Nimant vroeg nog een andere vrouw naar 
haar man. Die gaf de volgende informatie:  
 ‘Hij kwam vaak lange tijd niet en ik wist nooit of hij 
terug zou komen. Hij is al een jaar niet meer gekomen. 
Ik weet niet of hij terugkomt. Ik weet niet of hij uit de 
goede huizen komt of uit de havenbuurt. Het is een 
goed huis waar ik woon. Wie weet of hij ook in een 
slecht huis bij me zou komen? Hij vertelt niks en praat 
met mij alleen over mijn aangelegenheden. Die kent hij 
precies. Ik weet wat hij zegt, maar weet ik het ook? Als 
hij komt, heeft hij soms honger en soms niet. Maar hij 
eet niet altijd, als hij honger heeft en als hij geen hon-
ger heeft, laat hij het eten niet staan. Op een keer 
kwam hij met een wond. Die verbond ik. Op een keer 
werd hij binnengedragen. Op een keer joeg hij alle 
mensen mijn huis uit. Als ik hem “duistere man” 
noem, moet hij lachen en hij zegt: ‘Wat weg is, is duis-
ter, maar wat er is, is licht. Maar soms wordt hij 



 94 

somber als ik dat tegen hem zeg. Ik weet niet of ik van 
hem houd. Ik…’  
 ‘Zeg maar niks meer,’ zei meneer Nimant haastig. 
‘Ik zie dat je hem kent. Geen mens kent een ander 
meer dan jij hem.’  
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Meneer Nimant zei: ‘Ook ik heb soms een aristocrati-
sche houding aangenomen (je weet wel: rechtop en 
trots met mijn hoofd naar achteren): ik stond namelijk 
in stijgend water. Toen het tot mijn kin kwam, nam ik 
die houding aan.’  
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Meneer Nimant liep door een dal, toen hij plotseling 
merkte dat hij met zijn voeten in het water liep. Toen 
zag hij dat zijn dal in werkelijkheid een zeearm was en 
dat de vloed opkwam. Hij bleef meteen staan om uit te 
kijken naar een bootje en zolang hij hoop had op een 
bootje, bleef hij staan. Maar toen er geen bootje in 
zicht kwam, gaf hij die hoop op en hoopte dat het wa-
ter niet verder zou stijgen. Pas toen het water tot zijn 
kin kwam, gaf hij ook die hoop op en begon te zwem-
men. Hij had gezien dat hij zelf een bootje was.  
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Meneer Nimant en de dokter 
 
Meneer Nimant was een man van zijn tijd en dus werd 
hij ziek. Daardoor vond hij een dokter die hem vaak 
kon helpen, maar tot zijn grote verdriet kwam die hulp 
tot stand door de onverklaarbare gave van een bedre-
ven blik en gevoelsmatige handgrepen, in plaats van 
door een overdraagbaar en controleerbaar systeem. Ni-
mant drong er dus steeds op aan dat de dokter alles 
opschreef wat hij wist, zodat anderen hetzelfde konden 
doen. Toen hoorde meneer Nimant op een dag dat de 
dokter religieus was en aan “iets achter de dingen” ge-
loofde. Vanaf dat moment drong hij niet meer aan, 
want hij wist nu dat de man niet wist wat hij deed.  
 Waarom, zei meneer Nimant, had hij anders een god 
uit moeten vinden?  
 
Dokter Smit zei beledigd tegen meneer Nimant: ‘Ik 
heb het over zoveel gehad wat onbekend was. En ik 
heb niet alleen gepraat, maar ook genezen.’  
 ‘Is nu bekend wat u genezen hebt?’ vroeg meneer 
Nimant.  
 Smit zei: ‘Nee.’ ‘Het is beter,’ zei dhr. N. gauw, ‘dat 
onbekende dingen onbekend blijven, dan dat er meer 
geheimen komen.’  
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‘Waarom ben je ziek?’ vroegen de mensen aan meneer 
Nimant. ‘Doordat de staat niet in orde is,’ antwoordde 
hij. ‘Daardoor is mijn manier van leven niet in orde en 
mijn nieren, mijn spieren en mijn hart raken van slag.  
 Wanneer ik in de steden kom, gaat alles sneller of 
langzamer dan ik. Ik praat alleen tegen mensen die pra-
ten en luister alleen, als iedereen luisters. Alle tijdwinst 
komt door onduidelijkheid, duidelijkheid levert geen 
winst op, tenzij maar één mens die bezit.’  
 
 
 
  



 99 

Doordat de mensen tegenwoordig uitgebuit worden 
ten koste van de enkeling en dat dus niet willen, mag je 
niet uit het oog verliezen dat de mensen uitgebuit wil-
len worden. De schuld van degenen die hen tot hun 
nadeel uitbuiten is des te groter, doordat ze hier een 
door en door fatsoenlijke wens misbruiken.  
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Het enige wat meneer Nimant over de stijl zei, was: 
‘Die moet citeerbaar zijn.  
 Een citaat is onpersoonlijk. Wat zijn de beste zoons? 
Degene die hun vader doen vergeten?  
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Meneer Nimant zag ergens een oude stoel die heel 
mooi gemaakt was en kocht die voor zichzelf. Hij zei: 
‘Als ik nadenk hoop ik nog veel manieren te vinden 
om een leven zo in te richten dat zo’n stoel helemaal 
niet op zou vallen of het genieten ervan niet onbehoor-
lijk of bijzonder zou zijn.’  
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‘Enkele filosofen,’ vertelde meneer Nimant, ‘opperden 
de vraag hoe een leven eruit moest zien dat in een be-
slissende toestand voortdurend geleid zou worden vol-
gens de laatste mode. Als we een goed leven in de hand 
hadden, hadden we inderdaad geen grote beweegrede-
nen of verstandige adviezen nodig en het was afgelo-
pen met al dat kiezen,’ zei meneer Nimant, die het be-
lang van die vraag inzag.  
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Bij meneer Nimant, de denkende, kwam een onbe-
trouwbare leerling die vertelde: ‘In Amerika is een kalf 
met vijf koppen. Wat zegt u daarvan? Meneer Nimant 
zei: ‘Ik zeg niks. Toen was de onbetrouwbare leerling 
blij en hij zei: ‘Hoe wijzer u zou zijn, hoe meer u daar-
over zou kunnen zeggen.’  
 Een domkop verwacht veel. Een denkende zegt wei-
nig.  
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Een denkende bedient zich van de wetenschap door 
daaruit zijn gelijkenissen te halen. Zolang hij met de ge-
lijkenissen niets bewijst, maar alles aanschouwelijk 
maakt, kan de wetenschap niet schaden.  
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Wijsheid is een gevolg van de houding.  
Omdat ze niet het doel van de houding is, kan wijs-

heid niemand bewegen tot het nadoen van de houding.  
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Zoals ik eet, zullen jullie niet eten. Maar als jullie eten 
zoals ik eet, zullen jullie er iets aan hebben.  
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Ik had er niets aan dat ik was zoals ik was. Zoals ik zul-
len jullie niet zijn. Maar als jullie zijn zoals ik, zullen jul-
lie er iets aan hebben.  
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Wie onderwijst, is niet de beste. Een is er nuttig. Hij 
onderwijst de anderen. Niet dat ze zo zijn als hij, maar 
dat ze anders zijn dan zijzelf – daar hebben ze iets aan.  
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Wat ik zeg, dat de houding de daden bepaalt, dat moge 
zo zijn. Maar de noodzaken moeten jullie ordenen, dat 
het zo wordt.  
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Veel gedachten zijn er, ik denk er weinig. Niet wat ik 
denk is het, maar dat ik weinig denk.  
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Velen willen veel zeggen over iets. Maar jullie willen 
weinig zeggen.  
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Vaak, zegt de denkende, zie ik dat ik de houding van 
een vader heb. Maar de daden van een vader doe ik 
niet. Waarom doe ik andere daden? Omdat er andere 
noodzaken zijn. Maar ik zie dat de houding langer 
standhoudt dan de handelwijze: ze weerstaat de nood-
zaken.  
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Menigeen kan maar één ding doen, als hij zijn gezicht 
niet wil verliezen. Doordat hij de noodzaken niet kan 
volgen, gaat hij makkelijk ten onder. Maar wie een hou-
ding heeft, die kan veel doen en verliest zijn gezicht 
niet.  
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Niet dat mensen verschillend zijn is goed, maar dat ze 
hetzelfde zijn. Dezelfden bevallen elkaar. De verschil-
lenden vervelen zich.  
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‘Jouw theorie heeft gaten,’ zeiden sommigen tegen me-
neer Nimant. ‘Als de gaten haren hadden als bij jullie 
vrouwen,’ zei meneer Nimant, ‘zouden jullie ze net zo 
kunnen waarderen als ik.’  
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Wie zich niet met zichzelf bezighoudt, die zorgt dat an-
deren zich met hem bezighouden. Hij is een dienaar of 
een heerser. Een dienaar en een heerser verschillen 
nauwelijks van elkaar, behalve voor dienaren en heer-
sers, zei meneer Nimant, de denkende.  
 Dan heeft degene die zich met zichzelf bezighoudt 
het dus gelijk?  
 Wie zich met zichzelf bezighoudt, houdt zich met 
niets bezig, hij de dienaar van het niets en de heerser 
over niets.  
 Dus degene die zich niet met zichzelf bezighoudt, 
heeft gelijk?  
 Ja, als hij anderen geen reden geeft om zich met hem 
bezig te houden, dat wil zeggen zich met niets bezig te 
houden en het niets te dienen dat ze zelf niet zijn of 
over het niets te heersen dat ze zelf niet zijn, zei me-
neer Nimant, de denkende, lachend.  
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Om een ongelukkige op te monteren voor zijn dood, 
vroeg meneer Nimant hem afstand te doen van zijn 
goederen: toen hij van alles afstand had gedaan, bleef 
alleen het leven over. ‘Ga door met afstand doen,’ zei 
de denkende.  
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Over iemand zei meneer Nimant: ‘Hij is een groot 
staatsman. Hij laat zich door wat iemand is niet mislei-
den over wat hij kan worden.’ 
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Meneer Nimant haatte vechten, maar was zijn hele le-
ven in gevechten verwikkeld.  
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Iemand zei tegen meneer Nimant: ‘Onze rechters zijn 
omkoopbaar.’ Meneer Nimant antwoordde: ‘Jammer 
genoeg is dat niet eens zo. Ze zijn onomkoopbaar. Met 
het grootste geldbedrag kun je ze nog niet omkopen 
om recht te spreken.’  
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Velen leven in het geloof dat de grote steden of de fa-
brieken in de toekomst een steeds grotere en uiteinde-
lijk onafzienbare omvang kunnen krijgen. Dat is bij de 
een angst en bij de ander hoop. Er is geen betrouwbare 
manier om vast te stellen wat daarvan waar is. Zo stel-
de meneer Nimant voor om in elk geval levend die 
ontwikkeling bijna buiten beschouwing te laten en zich 
dus niet te gedragen of de steden of fabrieken buiten 
proportie zouden kunnen raken. Iedereen, zei hij, 
schijnt in de ontwikkeling met de eeuwigheid rekening 
te houden. Wie durfde de olifant, die het kalf in grootte 
ver achter zich laat, ergens te begrenzen? En toch 
wordt hij alleen maar groter dan een kalf, maar niet 
groter dan een olifant.  
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Meneer Nimant en de actrice 
 
Meneer Nimant had als vriendin een actrice die ca-
deaus kreeg van een rijkaard. Daardoor dacht ze anders 
over de rijken dan meneer Nimant. Meneer Nimant 
dacht dat de rijken slechte mensen waren, maar zijn 
vriendin dacht dat ze niet allemaal slecht waren. Waar-
om dacht ze dat de rijken niet allemaal slecht waren? 
Ze dacht dat niet, omdat ze cadeaus van hen kreeg, 
maar omdat ze cadeaus van hen aannam, want ze ge-
loofde van zichzelf dat ze geen cadeaus van slechte 
mensen aannam. Nadat meneer Nimant er lang over 
nagedacht had, geloofde hij over haar niet wat ze over 
zichzelf geloofde. ‘Pak ze hun geld af!’ riep meneer Ni-
mant (gebruik makend van het onvermijdelijke). ‘Ze 
hebben de cadeaus niet betaald, maar gestolen! Pak die 
slechte mensen hun buit af, dan kun je een goede actri-
ce zijn!’ ‘Kan ik ook geen goede actrice zijn zonder 
geld?’ vroeg zijn vriendin. ‘Nee,’ zei meneer Nimant 
heftig, ‘Nee. Nee. Nee.’  
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De denkende maakte zijn vriendin vaak verwijten om 
haar luxe. Op een keer ontdekte hij bij haar vier paar 
schoenen. ‘Ik heb ook veel soorten voeten,’ veront-
schuldigde ze zich. De denkende lachte en vroeg: ‘Wat 
doe je, als er een paar kapot is?’ Toen merkte ze dat hij 
nog niet helemaal op de hoogte was en ze zei: ‘Ik heb 
me vergist, ik heb vijf soorten voeten.’ Daarmee was 
de denkende eindelijk op de hoogte.  
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Een leerlinge beklaagde zich over meneer Nimants ver-
raderlijke karakter.  
 ‘Misschien,’ verdedigde hij zich, ‘is je schoonheid te 
gauw opgemerkt en te gauw vergeten. In elk geval 
moeten jij en ik daar schuldig aan zijn, wie anders?’ En 
hij herinnerde haar aan de noodzaken bij het besturen 
van een auto.  
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Meneer Nimant was niet voor afscheid nemen, niet 
voor begroeten, niet voor verjaardagen, niet voor fees-
ten, niet voor ophouden met werken, niet voor begin-
nen aan een nieuwe levensfase, niet voor afrekeningen, 
niet voor wraak en niet voor definitieve oordelen.  
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Toen meneer Nimant in ballingschap ging, moest hij al 
zijn literaire werk achterlaten. Zijn oudste medewerk-
ster nam de taak op zich om hem alles na te sturen. 
Terwijl ze een gunstige gelegenheid afwachtte, verloor 
ze tijd. Ze werd gearresteerd en na haar vrijlating 
vluchtte ook zij de grens over. Zo trad ze meneer Ni-
mant tegemoet zonder de papieren. Meneer Nimant 
was heel terneergeslagen. Op de vraag of hij geen on-
geluk accepteerde, antwoordde hij heftig: ‘Nee.’ Maar 
op de vraag of hij zijn medewerkster, die intussen erg 
was gaan piekeren, niet meer wilde zien, ook als hij de 
papieren toch nog op de een of andere manier in han-
den zou krijgen, antwoordde hij: ‘Waarom niet?’ Hij 
stond op het standpunt dat ze nu geluk moest hebben 
– en alleen dat nam hij haar kwalijk.  
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De rol van gevoelens 
 
Meneer Nimant was met zijn zoontje op het land. Op 
een ochtend trof hij hem huilend in de hoek van de 
tuin. Hij informeerde naar de reden van zijn verdriet, 
hoorde die en liep door. Maar toen de jongen bij zijn 
terugkeer nog steeds huilde, riep hij hem bij zich en 
zei: ‘Wat heeft het voor zin om te huilen, wanneer het 
zo hard waait en niemand je hoort?’ De jongen keek 
verbaasd op, begreep die logica en ging zonder verder 
nog gevoelens te tonen, terug naar zijn hoop zand.  
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Over systemen 
 
‘Veel fouten,’ zei meneer N., ‘ontstaan doordat de 
sprekers niet of te weinig onderbroken worden. Zo 
ontstaat er makkelijk een bedrieglijk geheel dat, omdat 
het een geheel is, wat niemand kan betwijfelen, ook in 
zijn afzonderlijke delen lijkt te kloppen, al kloppen de 
afzonderlijke delen alleen maar bij het geheel.’  
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Onomkoopbaarheid 
 
Op de vraag hoe je iemand kunt opvoeden tot onom-
koopbaarheid antwoordde meneer Nimant: ‘Door hem 
genoeg te eten te geven.’ Op de vraag hoe je zorgt dat 
hij goede voorstellen doet, antwoordde meneer Ni-
mant: ‘Door te zorgen dat hij betrokken is bij het nut 
van zijn voorstellen en op een andere manier, dus al-
leen, die voordelen niet kan behalen.’  
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Confectiemuziek 
 
Op een dag zong meneer Nimant in een klein gezel-
schap twee liederen voor met ongeveer dezelfde melo-
die. Daarvoor kreeg hij kritiek. Ze zeiden: òf de melo-
die past bij het eerste lied en dus niet bij het tweede, òf 
het is omgekeerd. Hij kon alleen maar bij alletwee pas-
sen, als een van de gedichten volstond en het andere 
overbodig was. Meneer Nimant verdedigde zich door 
te zeggen: ‘Mijn twee liederen kunnen met ongeveer 
dezelfde expressie voorgedragen worden (zonder el-
kaar daardoor te verdringen, omdat de expressie niet 
de hoofdzaak is, maar, als die wel de hoofdzaak is, best 
verschillende liederen zou kunnen gebruiken), dus is 
ook dezelfde of een soortgelijke melodie op zijn plaats. 
Je kunt kleren maken die zo passen dat ze iemand met 
een ander uiterlijk niet zouden staan, maar van zulke 
kleren houd ik niet. Het kan daarbij ook hooguit om 
zondagse kleren gaan. Beroepskleding kan confectie-
kleding zijn.’  
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Meneeer Nimant en de uitdrukking 
 
Meneer Nimant vond het zo irritant als mensen met 
zichzelf bezig waren dat hij zelfs voorstelde de uitdruk-
king van mogelijke treurnis of vreugde zoveel mogelijk 
te onderdrukken, om niet de indruk te laten ontstaan 
dat de betrokkene op een onbehoorlijke manier met 
zichzelf bezig was. ‘Moet ik iedereen soms hetzelfde 
verhaal vertellen? Moet ik soms voor iedereen hetzelf-
de zijn?’ zei hij. ‘Ik ben niet voor iedereen treurig of 
blij.’  
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Bij meneer Nimant loopt een leerling weg 
 
Bij meneer Nimant liep een leerling weg. Hij had pret-
tig contact met hem gehad: niemands mening had hij 
liever weersproken. Toch was meneer Nimant niet ter-
neergeslagen. ‘Het was een goede leerling,’ zei hij, ‘een 
van de besten! Het is jammer dat hij weg is, maar erg is 
het niet. Het zou wel erg zijn als jullie tweeën weggin-
gen,’ en hij wees ongegeneerd naar twee leerlingen die 
hij niet bijzonder waardeerde, ‘jullie hebben niks ge-
leerd!’  
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Lesgeven 
 
Wie niet begrijpt, die moet eerst het gevoel hebben dat 
hij begrepen wordt.  
 ‘Wie moet luisteren, moet eerst het gevoel hebben 
dat er naar hem geluisterd wordt.  
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Meneer Nimant vertegenwoordigt de mensen 
 
Meneer Nimant was tegen vrienden die fouten hadden 
begaan meestal heel toegeeflijk en hulpvaardig, maar 
soms nam hij ook de houding aan van een onverschil-
lige buitenstaander. Dat noemde hij de mensen vertegen-
woordigen. Hij vond het belangrijk dat ze het oordeel 
van de mensen merkten. ‘Het is tegenover vrienden 
niet vriendschappelijk,’ zei hij, ‘om geen bezorgdheid 
te tonen om je gezicht te verliezen. Juist tegenover 
vrienden moet je je gezicht bewaren. Juist dat is vriend-
schap.’  
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Meneer Nimant zei: 
 
Door er te lang aan vast te houden worden de leuzen 
verkeerd. Toen de partij de loonstrijd voerde, was er 
nog werk en werden er nog lonen uitbetaald.  
 
De zorgen van de heersenden zijn niet de zorgen van 
de beheersten. Het is voor de beheersten niet de vraag 
hoe ze [afgebroken]  
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Voorbeeld van een goede les 
 
Als voorbeeld van een goede les noemde meneer Ni-
mant het volgende:  
 Wiskundige D. vertelde zijn nichtje, dat aan engelen 
geloofde, dat er een engel achter haar stond, maar als 
ze omkeek, stond hij er niet, en ook niet, als hij om-
keek. Ze keek vaak om en telkens beweerde haar oom 
dat de engel toch achter haar stond.  
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Meneer Nimant over hoffelijkheid 
 
Meneer Nimant voerde als bewijs van hoffelijkheid het 
volgende gedrag aan van een zekere prinses B.  
 Ze had hem met een paar van zijn vrienden uitgeno-
digd voor een diner bij haar thuis. Er was goed eten en 
er waren ook een paar mooie schilderijen te zien. Maar 
vooral toonde de gastvrouw zich een intelligente en 
geestige vrouw, die meedeed met de grapjes die meneer 
Nimant graag maakte. Meneer Nimant was heel tevre-
den. Bij het afscheid wilde hij haar bedanken. Toen 
kwam de gastvrouw nog in de hal met een lijst namen 
van mensen die ze voor een goede zaak had aange-
schreven, een lijst van een aantal kantjes. Daarmee gaf 
ze te kennen dat ze het recht op het bezoek en het ge-
sprek niet afleidde uit het goede eten, de mooie schil-
derijen en zelfs niet uit haar aangename karakter, maar 
uit een nuttige activiteit voor een goede zaak.  
 Dat ingaan op de manier van denken van de geno-
digde vond meneer Nimant een bewijs van grote hof-
felijkheid.  
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Roem 
 
Een man die hem bij iets geholpen had, werd door me-
neer Nimant erg geprezen. ‘Je geeft hem zoveel com-
plimenten dat hij je binnenkort weer helpt,’ zei een toe-
hoorder boos en geërgerd. ‘Hoe kom je erbij?’ verde-
digde meneer Nimant zich, ‘ik wil juist dat ik alleen 
maar door beroemde mensen geholpen word.’  
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‘Wanneer ik één ben met de dingen,’ zei meneer Ni-
mant, ‘begrijp ik de dingen niet, maar de dingen begrij-
pen mij.’  
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Dhr. N. en de poëzie 
 
Na het lezen van een dichtbundel zei dhr. N.: ‘Kandi-
daten voor openbare ambten mochten in Rome bij een 
optreden op het Forum geen gewaden met zakken dra-
gen, om geen smeergeld aan te kunnen nemen. Zo 
zouden dichters geen mouwen moeten dragen, om er 
geen verzen uit te kunnen schudden.’  
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Meneer N. en de Duitse politiek 
 
Meneer N. zei: ‘Toen de bourgeoisie en de adel het ka-
pitalistische systeem alleen nog in stand konden hou-
den door een dictatuur over alle andere klassen, deden 
ze tegelijk afstand van veel individuele vrijheden. Hoe 
kan het proletariaat, zonder op zo’n manier afstand te 
doen, verwachten dat het zijn dictatuur kan vestigen 
die voor de opbouw van het socialisme noodzakelijk 
is?’ ‘Zo worden de dingen wel erg vereenvoudigd,’ zei 
een toehoorder. ‘Zo is het,’ zei meneer N. voldaan.  
 
‘Gewoonlijk,’ zei meneer N., ‘probeert een moordenaar 
zich te verontschuldigen door het bewijs dat hij de 
moord wel moest begaan, als hij verder wilde leven. De 
Duitse kapitalisten, die telkens weer oorlogen voeren, 
die overigens telkens weer verloren worden, mijden de 
verontschuldiging dat ze dat moesten doen, als de pest. 
Waarom? Omdat dat zou betekenen dat het kapitalis-
me zonder oorlog niet kan bestaan. Wat de waarheid is 
en de reden dat het afgeschaft moet worden.’ ‘Zo 
wordt argumenteren wel erg makkelijk,’ zei een toe-
hoorder. ‘Dat was ook de bedoeling,’ zei meneer N.  
 
‘Ik ben voor een politiestaat,’ zei meneer N. ‘Wat?’ riep 
een toehoorder, ‘hebben we dan niet twaalf jaar een 
politiestaat gehad?’ Meneer N. antwoordde: ‘Twaalf 
jaar lang hebben misdadigers als politie tegenover de 
fatsoenlijke mensen gestaan. Ze zijn afgezet, maar niet 
verdwenen. Als de fatsoenlijke mensen nu weigeren als 
politie tegen die misdadigers te dienen, wat zullen die 
dan doen?’ ‘Maar waar blijft de vrijheid?’ zei de toe-
hoorder. ‘Dat is de vrijheid,’ zei meneer N. treurig.  
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De wijn en de druiven 
 
Ze vroegen meneer Nimant of je van kwalen goed 
werd. Hij ontkende dat en zei: ‘Als druiven er alleen 
maar voor de wijn waren, dan zou je de wijnpers net zo 
moeten waarderen als de paus generaal Franco waar-
deert.’  
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Meneer Nimant en de dood 
 
Meneer Nimant meed begrafenissen.  
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Schaamte 
 
Dhr. N. zei over een buurman: ‘Ik kan hem niet in zijn 
ogen kijken, hij is een slecht mens.’  
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De gemeenzame zaak 
 
Dhr. N. knoopte nooit een band aan met een mens 
zelf, maar gaf altijd de voorkeur aan de gemeenzame zaak. 
Daarmee knoopten N. en zijn vriend dan een band 
aan. ‘Hoe,’ zei N., ‘moet de band anders ophouden? 
De gemeenzame zaak kan ophouden. Daarvan leeft de 
gemeenzame zaak.’  
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De horoscoop 
 
Meneer Nimant vroeg mensen die horoscopen lieten 
opstellen hun astroloog een datum in het verleden te 
noemen, een dag waarop hun een bijzonder geluk of 
ongeluk was overkomen. De horoscoop moest het de 
astroloog mogelijk maken de gebeurtenis enigszins vast 
te stellen. Nimant had met die raad weinig succes, want 
de gelovigen kregen van hun astrologen wel gegevens 
over de gunstige of ongunstige stand van de sterren, 
die niet paste bij de ervaringen van de vragensteller, 
maar de astrologen zeiden dan geërgerd dat de sterren 
alleen maar wezen op bepaalde mogelijkheden en die 
konden op de betreffende datum best bestaan hebben. 
Meneer Nimant was daar verbaasd over en stelde nog 
een vraag. ‘Het is mij ook niet duidelijk,’ zei hij, ‘dat 
van alle schepsels alleen mensen door de stand van de 
sterren beïnvloed worden. Die krachten zullen de die-
ren toch niet gewoon negeren? Maar wat gebeurt er als 
een bepaalde mens bijvoorbeeld een waterman is, maar 
een vlo heeft die een stier is en in een rivier verdrinkt? 
De vlo verdrinkt dan misschien met hem, hoewel hij 
een heel gunstige stand van de sterren heeft. Dat bevalt 
me niet.’  
 
  



 147 

Meneer Nimant 
 
bekeek de tekening van zijn nichtje.  
 Die stelde een kip voor die over een erf vloog. 
‘Waarom heeft jouw kip eigenlijk drie poten?’ vroeg 
meneer Nimant. ‘Kippen kunnen immers niet vliegen,’ 
zei de kleine kunstenares, ‘en daarom had ik een derde 
poot nodig voor het afzetten.’  
 ‘Ik ben blij dat ik het gevraagd heb,’ zei meneer Ni-
mant.  
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Nimant 
 
Toen ik het schreef, klopte het. Het zal dus nog steeds 
kloppen.  
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Misverstanden 
 
Meneer Nimant bezocht een vergadering en vertelde 
daarna het volgende verhaal. In de grote stad X was 
een zogenaamde hoempf-club, waar het de gewoonte 
was om na het genieten van een voortreffelijke maaltijd 
elk jaar een paar keer “Hoempf” te zeggen. Tot die 
club behoorden mensen die hun mening onmogelijk de 
hele tijd voor zich konden houden, maar gemerkt had-
den dat hun uitingen verkeerd begrepen werden. ‘Ik 
hoor trouwens,’ zei meneer Nimant hoofdschuddend, 
‘dat ook dat “hoempf” door sommigen verkeerd be-
grepen wordt; die denken namelijk dat het niets bete-
kent.’  
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Rechtvaardigheidsgevoel 
 
De gastheer van meneer Nimant had een hond en die 
kwam op een dag aankruipen met alle tekenen van 
schuldgevoel. ‘Hij heeft iets uitgehaald, praat maar 
streng en treurig met hem,’ adviseerde meneer Nimant. 
‘Maar ik weet toch niet wat hij uitgehaald heeft?’ verde-
digde zijn gastheer zich. ‘Dat kan de hond niet weten,’ 
zei meneer Nimant nadrukkelijk. ‘Laat snel uw afkeu-
ring blijken, anders lijdt zijn rechtvaardigheidsgevoel 
eronder.’  
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Meneer Nimant had veel waardering voor gastvrijheid. 
Hij zei: ‘Iemand eronder houden, al is het vriendelijk, 
iemand niet op zijn mogelijkheden beoordelen, tegen 
iemand alleen vriendelijk zijn als hij ook tegen jou 
vriendelijk is, iemand koel bekijken als hij warm is en 
warm bekijken als hij koel is, dat is niet vriendelijk.’  
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Nimant 
 
Iemand vertelde over de jonge Nimant dat hij hem op 
een morgen had horen zeggen tegen een meisje dat hij 
leuk vond: ‘Ik heb vannacht van je gedroomd. Je was 
heel verstandig.’  
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Meneer Nimant rijdt auto 
 
Meneer Nimant had auto leren rijden, maar reed in het 
begin nog niet zo goed. ‘Ik heb pas auto leren rijden,’ 
verontschuldigde hij zich. ‘Maar je moet er twee kun-
nen rijden, namelijk ook nog de auto voor je. Alleen als 
je kijkt hoe de rijomstandigheden zijn voor de auto die 
vóór je rijdt en zijn hindernissen beoordeelt, weet je 
hoe je met die auto rekening moet houden.’  
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Gevraagd naar de werkwijze van twee theatermensen 
vergeleek meneer Nimant hen op de volgende manier: 
‘Ik ken een chauffeur die de verkeersregels goed kent, 
zich eraan houdt en er gebruik van weet te maken. Hij 
kan vlot optrekken, daarna weer een regelmatige snel-
heid aanhouden om zijn motor te ontzien en zo vindt 
hij voorzichtig en flink zijn weg tussen de andere voer-
tuigen. Een andere chauffeur die ik ken, gaat anders te 
werk. Meer dan in zijn weg is hij geïnteresseerd in het 
hele verkeer en voelt zich maar een onderdeeltje ervan. 
Hij beroept zich niet op zijn recht en laat zich niet bij-
zonder gelden. Hij rijdt in gedachten met zijn voorlig-
ger en zijn achterligger mee en heeft voortdurend ple-
zier in de doorstroming van alle wagens en de voetgan-
gers erbij.’  
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Meneer Nimant zei: ‘Het is wijdverbreide onzin om 
liefde boven vriendschap te stellen en bovendien als 
iets heel anders te zien. Maar liefde is maar zoveel 
waard als ze vriendschap bevat, het enige waaruit ze al-
tijd nieuwe kracht kan putten. Met liefde van de ge-
bruikelijke soort word je alleen afgescheept, als het 
voor vriendschap niet toereikend is.’  
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Liefde voor wie? 
 
Over de actrice Z. werd verteld dat ze om een ongeluk-
kige liefde zelfmoord had gepleegd. Meneer Nimant 
zei: ‘Ze heeft uit eigenliefde zelfmoord gepleegd. Op X 
kan ze in elk geval niet verliefd zijn geweest. Anders 
had ze hem dat niet aangedaan. Liefde is de wens om 
iets te geven, niet om iets te ontvangen. Liefde is de 
kunst om iets te produceren met de vermogens van de 
ander. Daarvoor heb je van de ander respect en gene-
genheid nodig. Die kun je altijd krijgen. De overdreven 
wens om geliefd te zijn heeft weinig met echte liefde te 
maken. Eigenliefde heeft altijd iets van zelfmoord.’  
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Rieberg en Emberg, twee letterkundigen, reizen naar 
Praag. Ze prijzen hun boeken aan en krijgen ruzie. Op 
de terugweg vreet Emberg Rieberg op en begint de fir-
ma Rie&Emberg, die beide boeken verkoopt.  
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Miezuuk 
 
Meneer Nimant volgde de ruzie van de musici over de 
vraag wat in een compositie toegestaan was en wat 
niet, met matige belangstelling.  
 
 
  



 159 

Architectuur 
 
In een tijd dat de regering er juist kleinburgerijke artis-
tieke opvattingen op na hield, werd kameraad Nimant 
door een architect gevraagd of hij een grote bouwop-
dracht moest aannemen of niet. ‘Honderden jaren blij-
ven de fouten en compromissen in onze kunst be-
staan!’ riep de wanhopige uit. Kameraad Nimant ant-
woordde: ‘Niet meer. Sinds de geweldige ontwikkeling 
van de vernietigingsmiddelen zijn onze bouwwerken 
alleen maar pogingen, voorlopige voorstellen en aan-
schouwelijk materiaal voor discussies onder de bevol-
king. En wat de afschuwelijke versierinkjes betreft, de 
zuiltjes enzovoort, zet die er maar los tegenaan, zodat 
een houweel de grote, zuivere lijnen snel tot hun recht 
kan laten komen. Vertrouw op onze mensen, op snelle 
ontwikkeling!’  
 
 
 
  



 160 

Apparaat en partij 
 
Toen de partij na Stalins dood aanstalten maakte om 
hervormingen te beginnen, riepen velen: ‘We hebben 
geen partij, alleen maar een apparaat! Weg met het ap-
paraat!’ Kameraad Nimant zei: ‘Het apparaat is het ske-
let van het bestuur en de machtsuitoefening. Jullie heb-
ben te lang alleen maar een skelet gezien. Sla nou niet 
alles kapot. Als jullie het tot spieren, zenuwen en orga-
nen hebben gebracht, zal het skelet niet meer te zien 
zijn.’  
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Woede en lering 
 
Meneer Nimant zei: ‘Het is moeilijk om mensen op wie 
je kwaad bent de les te lezen. Maar dat moet echt, want 
zij hebben het juist nodig.’  
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Meneer Nimant en vrije oefeningen 
 
Een vriend vertelde meneer Nimant dat zijn gezond-
heid beter was sinds hij in de herfst in de tuin alle ker-
sen van een grote boom geplukt had. Hij was tot het 
einde van de takken gekropen en al die bewegingen, 
het om zich heen en boven zijn hoofd grijpen moesten 
hem goedgedaan hebben.  
 ‘Heb je de kersen gegeten?’ vroeg meneer Nimant, 
en in het bezit van een bevestigend antwoord zei hij: 
‘Dat is dan lichaamsbeweging die ik mezelf ook zou 
gunnen.’  
 
 
 


